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ভাওরানা াকর ভাভুদ াপ্রপজাহুল্লাঃ অরাভদুপ্ররল্লাপ্র যাপ্রির অরাভীন, ওয়া ারাতু 

ওয়া ারাভু অরা াআপ্রয়প্রদর অপ্রিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অপ্ররী, ওয়া 

অাপ্রফী অজভাইন। অম্মা ফা’দ- 

অভযা েকরআ িথকভ দুরূদ যীপ কে প্রনআ।     

يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمٍَّد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ  َعَلى ََبِركَّ اللَُّهمََّّ َمَِيد ، َحَِ

يد َّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمٍَّد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّدٍَّ  َمَِيد َّ َحَِ

অরাভদুপ্ররল্লা             য অফায অভযা অকযেপ্রি তামপ্রেয়া ভজপ্ররক াপ্রজয কত 

হকযপ্রে, এ জনয অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরায শুেপ্রযয়া অদায় েপ্রয অরাভদুপ্ররল্লা।  

এেপ্রি হদায়া   

অজকে অভযা াদীক ফপ্রণিত খুফআ গুরুত্বূণি এেপ্রি হদায়া প্রনকয় অকরাচনা েযফ 

আনাঅল্লা। ভুনাকদ অভাদ ও ভুতাদযাকে াকেভ গ্রকে হদায়াপ্রি এককে। হদায়াপ্রি র,  

ميَاَنََّوزَيِّْنُوَِّفَّْقُ ُلْوبَِنا،َّوََكرِّهَّْ َناَّاْْلِ َناَّاْلُكْفَر،ََّواْلُفُسْوَق،ََّواْلِعْصَياَن،ََّواْجَعْلَناَِّمَنَّالرَّاِشِدْينَََّّاللُّّٰهمَََّّحبِّْبَِّإلَي ْ  ِإلَي ْ

হ অল্লা! ইভানকে অভাকদয োকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদন এফং তা অভাকদয ন্তকয ুকাপ্রবত 

েকয প্রদন। েুপয, াাচায ও নাপযভাপ্রনকে অভাকদয োকে ঘৃপ্রণত ফাপ্রনকয় প্রদন এফং 

অভাকদযকে হদাকয়তিাপ্তকদয ন্তবুিক্ত েরুন। (ভুনাকদ অভাদ : ১৫৪৯২; ভুতাদযাকে 

াকেভ : ১৮৬৮) 
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াদীক ফপ্রণিত হদায়াগুকরা দুআ ধযকণয  

প্রফপ্রবন্ন াদীক হমফ হদায়া এককে ওগুকরা দুআ ধযকণয,    

এে। প্রেেু হদায়া অকে এভন হমগুকরা প্রনধিাপ্রযত হোন ভকয়য াকথ ফাাঁধা নয়। হম হোকনা 

ভয়আ ো মায়।  

দুআ। প্রেেু হদায়া অকে এভন হমগুকরা োয জনয ভয় প্রনধিাযণ েকয হদয়া অকে। হমভন, 

োর ন্ধ্যায হদায়া, পযম নাভাম যফতিী হদায়া, ঘুভাকনায হদায়া, ঘুভ হথকে জাগ্রত ওয়ায 

হদায়া, পকযয হদায়া আতযাপ্রদ।  

ঈকযয হদায়াপ্রি িথভ িোকযয হদায়ায ন্তবূিক্ত। ২য় িোকযয প্রেেু হদায়া প্রনকয় অকযেপ্রদন 

অকরাচনা েযফ আনাঅল্লা।    

িথভ িোকযয মত হদায়া াদীকয প্রেতাকফ এককে তায ভকধয ঈকল্লপ্রখত হদায়াপ্রি খুফআ 

িপ্রি এেপ্রি হদায়া।     

এ হদায়ায ঈৎ র ূযা হুজুযাকতয এেপ্রি অয়াত। হম অয়াকত অল্লা তাঅরা াাফাকয় 

হেযাভ যাপ্রম.কে কিাধন েকয ফকরকেন,   

َنَّاْْلَْمِرََّلَعِنتُّْمََّوَلِكنََّّاَّللََََّّحبََّبَِّإلَْيُكُمَّاَواْعَلُمواَّ ََّلْوَّيُِطيُعُكْمَِّفََّكِثرٍيَّمِّ ميَاَنََّوزَي ََّنُوَِّفَّقُ ُلوِبُكْمَّوََكرََّهََّأنََِّّفيُكْمََّرُسوَلَّاَّللَِّ ْْلِ
 ِإلَْيُكُمَّاْلُكْفَرََّواْلُفُسوَقََّواْلِعْصَياَنَُّأْولَِئَكَُّىُمَّالرَّاِشُدونَّ

হতাভযা হজকন যাকখা, হতাভাকদয ভকধয যকয়কেন অল্লায যূর। প্রতপ্রন মপ্রদ কনে প্রফলকয় 

হতাভাকদয অফদায হভকন হনন, তকফ হতাভযাআ েষ্ট াকফ। প্রেন্তু অল্লা হতাভাকদয ন্তকয 

ইভানকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদকয়কেন এফং তা হতাভাকদয ন্তকয ুকাপ্রবত েকয প্রদকয়কেন। েুপয, 
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াাচায ও নাপযভাপ্রনকে হতাভাকদয োকে ঘৃপ্রণত ফাপ্রনকয়        । (অয মাযা এভন) 

তাযাআ র হদাকয়তিাপ্ত। (ুযা হুজুযাত ৪৯:৭) 

এফায এআ অয়াকতয াভানয এেিু ফযাখযা হ েপ্রয। এেজন প্রতযোকযয ভুপ্রভকনয োকে 

ফকচকয় প্রিয় প্রজপ্রন েী বাআ?  

ফকচকয় প্রিয় প্রজপ্রন কে, ইভান। ইভান প্রনকয় প্রপপ্রেয েযা, ইভানকে তাজা যাখা, ইভাকনয 

দাওয়াত হদয়া, ইভানকে প্রেবাকফ হপাজত েযা মায়, ইভাকনয দাফীগুকরা প্রেবাকফ      েযা 

মায়, এআ প্রপপ্রেকয থাোিাআ তায োকে ফকচকয় অনকেয প্রফলয়। অল্লা তা’অরা াাফাকয় 

হেযাকভয এআ ফস্থািায েথাআ অয়াকত ঈকল্লখ েকযকেন,   

ميَانَّ  َحبَّبَِّإلَْيكمَّاْْلِ

অল্লা হতাভাকদয ন্তকয ইভানকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদকয়কেন। 

ইভানকে হতাভাকদয ন্তকয ফকচকয় ুেয, ফকচকয় েেনীয় ফস্তু ফাপ্রনকয় প্রদকয়কেন। 

অয়াকতয কযয ংক ফরকেন, 

 َوزَي ََّنوَِّفْیَّقُ ُلْوِبُكمَّْ

ইভানকে প্রতপ্রন হতাভাকদয ন্তকয ুেয, ুকাপ্রবত ও অেলিণীয় েকয প্রদকয়কেন। 

ইভান ও ইভাকনয াকথ ংপ্রিষ্ট ফ প্রেেু এখন হতাভাকদয োকে ুেয ও অেলিণীয় ভকন 

য়। ইভাকনয প্রফযীত প্রজপ্রনগুকরায েথা অল্লা তাঅরা অয়াকতয কযয ংক ফরকেন, 

 َوََّكرََّهَِّالَْيُكُمَّاْلُكْفَرََّوَّاْلُفُسْوَقََّوَّاْلِعْصَيانََّ
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প্রতপ্রন েুপয, াাচায ও নাপযভাপ্রনকে হতাভাকদয োকে ঘৃপ্রণত ফাপ্রনকয় প্রদকয়কেন। 

েুপয, প্রযে, পাকেী, নাপযভাপ্রন মত যেকভয াাচায অকে ফগুকরাকে অল্লা 

তাঅরা তাকদয দৃপ্রষ্টকত ঘৃণয হথকে ঘৃণযতয ফাপ্রনকয় প্রদকয়কেন। পকর হোকনা গুনা, হোকনা 

াাচায, হোকনা যাধ এখন অয তাকদয োকে বাকরা রাকে না। মত হোি যাধ হাে 

প্রেংফা মত ফে যাধআ হাে। ফআ এখন তাাঁকদয দৃপ্রষ্টকত ঘৃণায ফস্তু। েুপয, প্রযকেয প্ররপ্ত 

ওয়া হতা কনে দূকযয েথা। অগুকন প্রনপ্রিপ্ত ওয়ািা মতিুেু েকেয, হোকনা ধযকণয 

েুপয ও প্রযকে প্ররপ্ত ওয়ািা তাাঁকদয োকে এয হচকয় কনে কনে হফপ্র েকেয, 

কনে কনে হফপ্র ঘৃণায।  

মাকদয ভকধয ভা ভূরযফান এআ গুণগুকরা যকয়কে, অয়াকতয হলাংক তাকদয ফযাাকয ফরা 

কে - 

ِشُدْونََّ َكَُّىُمَّالرّّٰ  ُاولّٰٰٓىِٕ

তাযাআ কে হদাকয়তিাপ্ত। 

অয়াত হথকে প্রিা 

ঈক্ত অয়াত হথকে অভযা হফ প্রেেু প্রিা াআ। তায ভকধয েকয়েপ্রি র,   

১। অভাকদয িকতযকেয ঈপ্রচৎ ইভানকে প্রনকজকদয ন্তকয ফকচকয় প্রিয় ফস্তু ফানাকনা।   

২। ইভাকনয দাফীগুকরা ূযণ েযায ভাধযকভ ন্তযকে ুপ্রিত েযা। প্রযয়কতয েযণীয়-

ফজিনীয় হোি ফে ের প্রফপ্রধপ্রফধান ারন েযা।   



 

    হ অল্লা! ইভানকে অভাকদয োকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদন…  

 
৩। েুপয, প্রযে হোি ফে মাফতীয় াাচাযকে ন্তয হথকে ঘৃণা েযা এফং ওগুকরা 

হথকে মূ্পণিরূক দূকয থাো।   

৪। এআ গুণগুকরা জিকনয জনয ফ ভয় অল্লায োকে হদায়া েযকত থাো।  

এফায চরুন অভযা হদায়াপ্রি ম্পকেি প্রেেু অকরাচনা েপ্রয। ূযা হুজযাকতয এ অয়াত হথকেআ 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাভ এ হদায়াপ্রি প্রনকয়কেন। মা প্রতপ্রন প্রনকজও েকতন, 

াাফীকদযকেও োয প্রনকদি প্রদকতন।  

এখাকন এেপ্রি প্রফলয় এেিু জানায অকে। তা র, হদায়াপ্রি যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র 

ওয়াাল্লাভ প্রনকজ েকতন ভূরত অভাকদযকে প্রখাকনায জনয, এপ্রি হতা ফুঝাআ মায়। প্রেন্তু 

াাফীকদযকে হেন েকত ফরকতন? অয়াকত হতা তাাঁকদয ফযাাকযআ এগুণগুকরায েথা 

এককে। গুণগুকরা হতা তাাঁকদয ভকধয অকেআ তাযযও হেন প্রতপ্রন তাাঁকদযকেও হদায়াপ্রি 

েকত ফরকতন? এয ঈত্তয র, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাভ াাফীকদযকে এ 

হদায়াপ্রি এ জনযআ েযকত ফরকতন হমন, এআ গুণগুকরা তাাঁকদয ভাকঝ অযও ফৃপ্রি ায়। 

গুণগুকরা হমন েখকনাআ তাাঁকদয াতোো না য়।   

অভাকদযও ঈপ্রচৎ, হদায়াপ্রি কনে হফপ্র েকয ো। হমকতু এপ্রি োয প্রনধিাপ্রযত হোন ভয় 

হনআ তাআ হম হোন ভয়আ অভযা েকত াপ্রয। াদীক এভন অযও এেপ্রি হদায়া এককে। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাভ হপ্রিও হফপ্র হফপ্র েকতন। হদায়াপ্রি র,   

 ََيَُّمَقلَِّبَّاْلُقُلوِبَّثَ بِّْتَّقَ ْلِبََّعَلىَِّديِنكَّ

হ ন্তযপ্রযফতিোযী যফ! অভায ন্তযকে অনায দ্বীকনয ঈয প্রফচর যাখুন।  

(জাকভ প্রতযপ্রভমী ২১৪০; ভুনাকদ অভাদ ১২১০৭) 



 

    হ অল্লা! ইভানকে অভাকদয োকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদন…  

 
এ হদায়াপ্রিও অভযা হফপ্র হফপ্র েকয েফ আনাঅল্লা। 

এফায িথভ হদায়াপ্রিয াকথ ংপ্রিষ্ট অযও প্রেেু প্রফলয় অকরাচনা েপ্রয।    

হদখুন বাআ, ইভান ও ইভান ংপ্রিষ্ট োকজয িপ্রত ভুািত থাো, এগুণপ্রিয ভাধযকভ ইভানদায 

ও হফইভাকনয ভাকঝ াথিেয ফুঝা মায়। োকযা ন্তকয মপ্রদ ইভান না থাকে তাকর তায োকে 

ইভাকনয েথা শুনকত বাকরা রােকফ না। ইভান ংপ্রিষ্ট হোকনা োজ েযকত বাকরা রােকফ না। 

নয োঈকে েযকত হদখকর তাও বাকরা রােকফ না। প্রেেু োজ য়কতা তায োকে বাকরা 

রােকত াকয ফা নযযা েযকর তাও বাকরা রােকত াকয প্রেন্তু ন্তকয ইভান না থােকর 

ইভান ংপ্রিষ্ট ের োজ তায োকে বাকরা রােকফ না। োকযা োকে মপ্রদ এভন ভাত্র এেপ্রি 

োজও খাযা রাকে, োজপ্রিকে তায োকে ঘৃপ্রণত োজ ভকন য় তাকর এপ্রিআ িভাণ হম 

তায ন্তকয ইভান হনআ। হমভন, অভাকদয ভাকজ এভন েত েত হরাে অকে মাযা প্রনকজযা 

নাভাম হযামা জ আতযাপ্রদ না েযকরও নযযা েযকর তাকদয োকে বাকরা, হোন হোন ভয় 

তাযা প্রনকজযাও েকয। প্রেন্তু এফ হরাকেয োকে যীয়া ানফযফস্থা বাকরা রাকে না। প্রজাদ 

বাকরা রাকে না। ুদ, ঘুল, জুয়া, ভদ, ফযপ্রবচায এফ াযাভ ওয়ায প্রফধানগুকরা রাকে না। 

এগুকরা তাকদয োকে হকেকর ভকন য়। অধুপ্রনে মুকেয াকথ হফনানান ভকন য়। ভকন 

যাখকফন বাআ, ইভান ংপ্রিষ্ট হোন এেপ্রি োকজয িপ্রতও মপ্রদ োকযা ন্তকয াভানযতভ ঘৃণা 

ফা প্রনাবাফ থাকে তাকর এভন ফযপ্রক্ত ইভানদায নয়। হ ুস্পষ্ট বফইভান।   

এয প্রফযীত এেজন ইভানদাকযয ফস্থা র তায োকে ইভান ও ইভান ংপ্রিষ্ট হোি ফে 

ভস্ত োজগুকরা শুধু বাকরা রাকে না ফযং এয জনয হ প্রনকজয জান হোযফান েযকতও 

িস্তুত থাকে।  



 

    হ অল্লা! ইভানকে অভাকদয োকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদন…  

 
এআ তাযতকভযয েথািাআ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাভ নয এেপ্রি াদীক 

ুস্পষ্টবাকফ ফকরকেন। াদীপ্রি র,  

إذاَّسرتكَّحسنتكَّوَّساءتكَّسيئتكََّّفأنتَّ قال أيبَّأمامةَّرضىَّهللاَّعنوَّقالَّ:َّقالَّرجلَّ:ََّيَّرسولَّهللاَّماَّاْلميان؟عنَّ
 مؤمن

মযত অফু ঈভাভা যাপ্রম. ফণিনা েকযন, এে ফযপ্রক্ত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র 

ওয়াাল্লাকভয োকে এক ফরর, হ অল্লায যাূর! ইভান েী? (থিাৎ োকযা ন্তকয ইভান 

থাোয রিণ েী?) ঈত্তকয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাভ ফরকরন, মখন হতাভায 

হনেঅভর হতাভাকে অনপ্রেত েযকফ অয ফদঅভর হতাভাকে েষ্ট হদকফ তখন ফুঝকফ তুপ্রভ 

ভু’প্রভন। (ভুনাকদ অভাদ ৫/২৫১; ী আফকন প্রিান ১০৩) 

ফুঝা হের, ভে োজ, াকয োজ ইভানদাকযয োকে েখকনাআ বাকরা রােকফ না ফযং খাযা 

রােকফ। িান্তকয মায ন্তকয ইভান থােকফ না তায োকে তায াোজগুকরা খাযা 

রােকফ না ফযং ওগুকরা তায োকে বাকরা রােকফ। এজনযআ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র 

ওয়াাল্লাভ অভাকদযকে হদায়া প্রখাকেন, অভযা হমন অল্লায োকে হদায়া েপ্রয, অভাকদয 

ফস্থা হমন হফইভানকদয ভকতা না য়। ইভান ও ইভান ংপ্রিষ্ট োজগুকরা হমন অভাকদয 

োকে বাকরা রাকে এফং েুপয ও েুপয ংপ্রিষ্ট োজগুকরা হমন অভাকদয োকে খাযা 

রাকে।  

হদখুন বাআ, ‘বাকরা রাো’ প্রফলয়প্রি খুফআ গুরুত্বূণি এেপ্রি প্রফলয়। হোকনা খাযা প্রজপ্রন মপ্রদ 

োকযা োকে বাকরা রােকত শুরু েকয, তাকর এয হচকয় ফে দুবিাকেযয অয প্রেেু কত াকয 

না।  



 

    হ অল্লা! ইভানকে অভাকদয োকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদন…  

 
অপ্রন োঈকে হোন খাযা োকজয ফযাাকয তেি েকয ফরকরন, বাআ এপ্রি খাযা োজ 

তুপ্রভ এিা েকযা না। প্রেন্তু তায োকে মপ্রদ ওআ খাযা োজিাআ বাকরা রাকে, ওিায প্রফযীত 

বাকরািা তায োকে খাযা রাকে তখন অপ্রন েী েযকফন? তায োকে খাযািাআ বাকরা 

রাকে, বাকরািা খাযা রাকে। এপ্রি খুফ েপ্রিন এে হযাে। হতা হদায়াকত ফরা কে, হ 

অল্লা! এ হযাে হমন অভাকদয ভাকঝ না অক। বাকরািাআ হমন অভাকদয োকে বাকরা রাকে, 

খাযািাআ হমন অভাকদয োকে খাযা রাকে। ুেযিাকে হমন অভযা ুেয প্রককফ হদপ্রখ। 

ুেযিাকে হমন ুেয প্রককফ হদপ্রখ।   

ফতিভাকন মুফে-তরুণকদয ফস্থা হদখুন। াযািণ তাযা হভাফাআর প্রনকয় কে থাকে। 

মতযেকভয িীরতা অকে ফআ তাকদয োকে বাকরা রাকে। োন হানা, প্রকনভা হদখা 

অযও েত প্রে! এয প্রফযীত বাকরা োজগুকরা তাকদয োকে বাকরা রাকে না। ভপ্রজকদ 

হমকত বাকরা রাকে না, নাভাম েকত বাকরা রাকে না। এয থিআ র, ইভান তাকদয োকে 

প্রিয় প্রজপ্রন নয়। তা না কর তাকদয ফস্থা এভন ত না।  

হতা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাভ অভাকদযকে হদায়া প্রখাকেন, অভযা হমন 

অল্লায োকে এআ ফকর হদায়া েপ্রয, হ অল্লা, ইভান ও ইভান ংপ্রিষ্ট ফপ্রেেু হমন 

অভাকদয োকে বাকরা রাকে অয খাযা প্রজপ্রনগুকরা হমন অভাকদয োকে খাযা রাকে। 

ুন্নত হমন অভাকদয োকে বাকরা রাকে, প্রফদঅত হমন খাযা রাকে। েুপয প্রযে  হোি 

ফে ফ ধযকণয গুনা ও াাচায হমন অভাকদয োকে খাযা রাকে। হদায়ায হলাংক ফরা 

কে,  

 ْلَناَِّمَنَّالرَّاِشِدينَََّواْجعََّ



 

    হ অল্লা! ইভানকে অভাকদয োকে প্রিয় ফাপ্রনকয় প্রদন…  

 
হ অল্লা! অপ্রন অভাকদযকে হদাকয়তিাপ্তকদয ন্তবুিক্ত েকযন, মাকদয ভকধয এআ ভূরযফান 

গুণগুকরা অকে, অভাকদযকে তাকদয দরবূক্ত েরুন। হদায়াপ্রি েযায ভয় অভযা মপ্রদ এ 

েথাগুকরা ভকন যাপ্রখ তাকর হদায়ায অেযিাআ নয যেভ কফ আনাঅল্লা। 

শুরুকতআ ফকরপ্রে, হদায়া দুআ ধযকণয, প্রেেু হদায়া অকে এভন মা প্রনধিাপ্রযত ভয় াকথ ফাাঁধা 

অয প্রেেু হদায়া অকে এভন মা হম হোন ভয় ো মায়। এআ হদায়াপ্রি হমকতু প্রদ্বতীয় 

িোকযয হদায়া তাআ এপ্রিকে অভযা হম হোন ভয়আ েকত াযফ।  নাভাকময অকে, কয, 

াাঁিকত, চরকত, শুকয়, ফক ফিাফস্থায়আ হদায়াপ্রি ো মাকফ। হদায়ায েথাগুকরা মপ্রদ হেঈ প্রনজ 

বালায় ফকর তাকরও কফ তকফ কথিয িপ্রত হখয়ার েকয অযপ্রফকত ফরকত াযকর ফকচকয় 

বাকরা কফ। োযণ, এআ ব্দগুকরা হতা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআপ্র ওয়াাল্লাকভয হখাকনা 

ব্দ।   

অল্লা তাঅরা অভাকদয ফাআকে এ হদায়াপ্রি হফপ্র হফপ্র েযায এফং হদায়ায় ঈকল্লপ্রখত 

গুণগুকরা দ্বাযা প্রনকজকদযকে গুণাপ্রিত েযায তাওপ্রপে দান েকযন অভীন।   

ভুতাযাভ বাআকয়যা! অজকেয অকরাচনা এখাকনআ হল েযপ্রে। অল্লা তাঅরা অভাকদয 

ফাআকে তাাঁয দ্বীকনয জনয েফুর েরুন এফং আখরাকয াকথ প্রজাদ ও াাদাকতয কথ 

প্রফচর থাোয তাওপ্রপে দান েরুন।  

অভযা েকর ভজপ্রর হথকে ঈিায হদায়ািা কে প্রনআ।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إال إلو ال أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعني واصحابو وآلو دمحم خلقو خري على تعاىل هللا وصلى

 العاملني رب هلل احلمد ان دعواان وآخر

 


